
3. Deň - Juniori 

 

Včera večer nám bol prisúdený v barážovom zápase výber Rakúska. Doobeda sme tak 

nastúpili na dôležitý zápas, ktorý rozdeľuje prvú a druhú divíziu. Na prvý zápas nastúpil 

Števo proti rakúskej jednotke Kolodziejczykovi. Prvé dva sety mal navrch, ale opäť nezvládol 

koncovky. Tretí a štvrtý set Rakúšana do ničoho nepustil a vynútil si tak piaty set. Rakúšan sa 

však niekoľkými výborným údermi chytil a Števo ťahal za kratší koniec. V druhom zápase 

Tibor vyzval Friedricha. Okrem druhého setu mal Tibor zápas vo vlastných rukách, dotiahol 

ho aj do víťazného konca a naladil sa na víťaznú vlnu. Na trojke Zelo nastúpil proti Trinkovi. 

Zelovi sa nedarilo podľa jeho predstáv, ale v kľúčových momentoch dokázal zabrať a dostal 

nás do vedenia. V súboji jednotiek začal Tibor proti Kolodziejczykovi výborne, prvý set 

zvládol dosť jednoznačne. V druhom sete jeho výkon pokračoval a viedol už 5:0, 

Kolodziejczyk sa však jedinou šťastnou loptou chytil a set sa rozhodol až v koncovke, kde 

Kolodziejczyk opäť zahral tri neskutočné lopty a vyrovnal na 1:1. Tibor mierne upadol a 

Rakúšan vyhral aj ďalší set a zdalo sa, že Tibora už zlomil. Tibor však naopak začal hrať viac 

takticky a bojovne. Štvrtý set rozhodol v závere a piaty si Rakúšana držal na odstup od 

začiatku do konca. Rakúsko sme v baráži teda porazili 3:1.  

V osemfinále turnaja nám žreb prisúdil horúceho favorita na titul - Rumunsko. Tibor v prvom 

zápase vyzval európsku dvojku Siposa. Tibor nastúpil s rešpektom a opatrnou hrou umožnil 

súperovi vyhrať prvý set. V druhom a treťom sete sa Tibor blysol výborným výkonom na 

hranici svojich schopností a zaslúžene viedol 2:1. Vo štvrtom sete to bola preťahovačka o 

každú loptu. V závere však Rumun udržal nervy a vyrovnal. V piatom sete Sipos už nezaváhal 

a vyhral prvý zápas. V druhom zápase nastúpil Zelo proti lídrovi európskeho rebríčka 

Pleteovi. Rumun mal počas zápasu problémy s Jakubovým servisom. Zelo hral na hrane 

rizika, ale Pletea ho dokázal dostať do výmen, v ktorých dominoval. Škoda, že Zelo nastúpil 

do zápasu s miernym rešpektom. V ďalšom zápase nastúpil Števo proti Opreovi. V prvom 

sete Števovi vyšlo všetko. V ďalších dvoch setoch sa naopak trápil, tesne triafal vedľa stola a 

robil veľa nevyhnutných chýb. Vo štvrtom sete sa ešte vzchopil a vynútil si piaty set. Na 

začiatku sa Rumun utrhol a Števo už nezareagoval. Tým pádom sme Rumunom podľahli po 

boji, ale nemáme sa za čo hanbiť.  

Zajtra nastupujeme proti silným Španielom. Ďalším cieľom je vyhnúť sa boju o 16. miesto a 

pobiť sa o čo najlepšie umiestnenie.  
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